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EMENTA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MORAIS. 1. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. 
AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. 
EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE INFORMAÇÃO. REVISÃO DAS 
CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 
7/STJ. 2. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO 
ESPECIAL.

DECISÃO

Na origem, Fundação Benedito Pereira Nunes ajuizou ação de indenização 
por danos morais contra Roberto Gomes Barbosa, objetivando a condenação do 
requerido ao pagamento de danos morais, em decorrência de notícias falsas 
publicadas pelo ré capazes de configurar abalo à sua honra objetiva. Contudo, o Juízo 
de primeiro grau julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais e 
extinguiu o processo com resolução de mérito (e-STJ, fls. 266-268).

Interposto recurso de apelação pela parte autora, a Vigésima Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou-lhe provimento, em aresto assim 
ementado (e-STJ, fls. 366-367):

 
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO 
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. AUTORA, INSTITUIÇÃO 
PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR, QUE SE INSURGE EM FACE DE 
MATÉRIA JORNALÍSTICA VEICULADA EM SITE DO RÉU QUE APONTOU 
IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO DE CONCESSÃO DE BOLSAS 
DE ESTUDO, FAVORECENDO ALUNOS ABASTADOS. PONDERAÇÃO DE 
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LIVRE MANIFESTAÇÃO DO 
PENSAMENTO E DA PROTEÇÃO À IMAGEM E HONRA DA PESSOA 
JURÍDICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE NÃO MERECE 
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FERNANDOANDRADE

05/04/2022 12:24:34
Local 3VP - Divisão de Comunicação Externa e Gestão





REFORMA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS ACOSTADOS AOS AUTOS 
QUE DENOTAM A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO PELO MINISTÉRIO 
PÚBLICO FEDERAL COM VISTAS A APURAR SUPOSTA 
INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS NA CONCESSÃO DE 
BOLSAS PELA DEMANDANTE, INCLUSIVE COM A RECOMENDAÇÃO DE 
ADOÇÃO DE MEDIDA CONTRA BURLAS NO PROCEDIMENTO. 
OCORRÊNCIA DE TENTATIVAS DE FRAUDE NO CERTAME QUE É 
ADMITIDA PELA PRÓPRIA RECLAMANTE, HAVENDO NÍTIDO 
INTERESSE PÚBLICO NA DIVULGAÇÃO DOS DADOS APURADOS, OS 
QUAIS NÃO FORAM ESPECIFICAMENTE REFUTADOS PELA AUTORA. 
PUBLICAÇÃO QUE NÃO EXORBITA O ANIMUS NARRANDI, TRATANDO-
SE DE NÍTIDA MANIFESTAÇÃO DO EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE 
IMPRENSA, AMPARADA PELO ARTIGO 220 DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL, NÃO PODENDO SER CONSIDERADA ABUSIVA OU 
INVERÍDICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE 
OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE 
COMPROVAÇÃO DE ABALO À IMAGEM DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. 
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
 

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 391-402).

Nas razões do recurso especial, a recorrente, com fundamento na alínea a 

do permissivo constitucional, alegou violação aos arts. 186, 187 e 927 do CC/2002.

Aduziu, em síntese, que a conduta do recorrido teria extrapolado os limites 
estabelecidos em lei constituindo abuso de direito ao "produziu notícias de cunho 
difamatório e sem qualquer tipo de compromisso com a verdade, para levar a crer que 
existe um descalabro na concessão de bolsas, acusando, ainda, a entidade de dar 
bolsa a pessoas de elevada condição financeira" (e-STJ, fl. 424).

Pugnou ao final, pela reforma do acórdão recorrido, a fim de reconhecer a 
existência de dano moral com o arbitramento da indenização pleiteada na inicial.

Contrarrazões apresentadas às fls. 442-480 (e-STJ).

O Tribunal local não admitiu o processamento do recurso especial pela 
incidência da Súmula 7 do STJ.

Brevemente relatado, decido.

No tocante à existência de conduta ilícita a ensejar o dano moral, a questão 
não é nova e diz respeito à colisão entre garantias fundamentais previstas na 
Constituição da República: de um lado, a liberdade de expressão; e de outro, a 
proteção dos direitos da personalidade.

A primeira, enfatiza os relevantes direitos de expressão e manifestação 
pelos cidadãos quanto aos seus pensamentos, a caracterizar um verdadeiro Estado 
Democrático de Direito, elucidando que tais direitos devem ser abrangentes, porém 
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exercidos com responsabilidade.

A segunda destaca a importância dos direitos da personalidade, emanados 
da própria dignidade humana, funcionando como "atributos inerentes e indispensáveis 
ao ser humano" (TEPEDINO, Gustavo. A Tutela da Personalidade no Ordenamento 
Civil-Constitucional Brasileiro. 3. ed. rev. e atualizada, Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 
2001, p. 33).

Dessa forma, embora a liberdade de expressão mereça proteção, não pode 
seu exercício ultrapassar as barreiras estabelecidas pelas demais garantias 
fundamentais.

O Superior Tribunal de Justiça, à procura de solução que melhor se ajusta às 
reflexões precedentes, estabeleceu, para situações de conflito entre a liberdade de 
expressão e os direitos da personalidade, entre outros, os seguintes elementos de 
ponderação: a) o compromisso ético com a informação verossímil; b) a preservação 
dos chamados direitos da personalidade, aí incluídos os direitos à honra, à imagem, à 
privacidade e à intimidade; e c) a vedação de veiculação de crítica jornalística com 
intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (animus injuriandi vel diffamandi) – (cf. 
REsp n. 801.109/DF, Relator o Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 
12/6/2012, DJe 12/3/2013).

No mesmo sentido:
 
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 
RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES 
RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE 
AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA 
JORNALÍSTICA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. REAVALIAÇÃO DO 
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. 
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local 
pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas 
nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, 
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem 
incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a 
Súmula n. 7 do STJ.
3. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pelo recorrente, de 
que as matérias jornalísticas foram veiculadas com o propósito de denegrir 
sua imagem, tendo abalado sua honra e dignidade, demandaria o 
revolvimento de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.489.261/SP, 
Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 
16/12/2019, DJe 19/12/2019)
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AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA 
JORNALÍSTICA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A SÚMULA. 
DESCABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE 
INTERESSE RECURSAL. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. 
EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE INFORMAÇÃO. RECURSO NÃO 
PROVIDO.
1. "Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso 
especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 
518/STJ).
2. Incabível a pretensão de anulação da sentença por cerceamento de 
defesa da parte adversa, por se tratar de direito alheio (CPC/2015, art. 18). 
Inexistência de interesse recursal.
3. Por outro lado, afirmando o Tribunal de origem que a parte interessada foi 
intimada para se manifestar sobre os documentos juntados pela recorrente, 
não há que se cogitar, no caso, de nulidade do julgamento.
4. O Tribunal a quo, examinando as circunstâncias da causa, observou que 
as matérias jornalísticas produzidas e veiculadas pelos requeridos se 
limitaram a divulgar fatos informados em audiência pública realizada na 
Câmara do Município, sem externar juízo de valor ou desbordar da narrativa 
dos fatos. Nessas circunstâncias, não se identifica abuso no direito de 
informação, inexistindo, em consequência, dano moral a ser indenizado. 
Precedentes.
5. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 1.546.612/MG, Rel. Ministro 
RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 18/12/2019).
 

Dito isso, a Corte estadual, em consonância com o entendimento acima 
exposto, consignou que (e-STJ, fls. 371-382, grifos no original):

 
Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a existência de eventual lesão a 
direitos da personalidade da instituição de ensino autora, ora apelante, em 
razão da veiculação de notícia supostamente ofensiva à sua honra em site 
mantido pelo réu, ora apelado, o que ensejaria o reconhecimento da 
responsabilidade do demandado, com a fixação de verba indenizatória por 
danos morais.
Aduz a apelante que o reclamado afirmou na aludida matéria jornalística que 
há irregularidades no procedimento de concessão de bolsas de estudo, 
sugerindo a prática de favorecimento, pela instituição de ensino, no 
deferimento de descontos a alunos abastados em detrimento dos estudantes 
carentes, o que reputa inverídico e difamatório.
Com efeito, são pilares do Estado Democrático de Direito a livre 
manifestação do pensamento, a liberdade de expressão da atividade 
intelectual e de comunicação, os quais estão consagrados nos incisos IV, IX 
e XIV do artigo 5º da CRFB/88. Neste mesmo sentido, o caput e o parágrafo 
primeiro do artigo 220 da Carta Magna garantem a plena liberdade da 
atividade dos meios de comunicação.
Contudo, o exercício do direito de liberdade de expressão e comunicação de 
fatos não possui caráter absoluto, eis que está limitado a não violação de 
outros direitos fundamentais, tais como o direito à honra, à imagem e à 
privacidade, previstos no art.5º, X, da CRFB.
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Senão, vejamos:
 

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a 
informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão 
qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.
§ 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à 
plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de 
comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e 
XIV.” (Grifou-se)
 

Não se olvida, igualmente, que a pessoa jurídica pode sofrer abalo moral, 
conforme o teor da Súmula nº 227 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
mas este se restringe tão somente ao aspecto objetivo da sua honra, ou 
seja, à boa fama e à tutela do nome da empresa na comunidade em que 
atua, excluindo-se sua ocorrência quanto ao aspecto subjetivo. Destarte, 
indispensável a comprovação do abalo na honra objetiva, que não pode ser 
presumida.
De ressaltar que a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido da ocorrência 
de danos morais quando a matéria jornalística não se limita a tecer críticas 
prudentes – animus criticandi – ou a narrar fatos de interesse público – 
animus narrandi.
(...)
Assim, em havendo aparente conflito de direitos, como no caso dos autos, 
cabe ao Magistrado sopesá-los, buscando um ponto de equilíbrio entre o 
direito difuso à informação e o patrimônio moral da pessoa jurídica.
In casu, verifica-se que a matéria jornalística impugnada pela demandante, 
disponível no endereço eletrônico 
https://www.portalviu.com.br/cidades/campos-rj-farra-nas-bolsas-de-estudos-
da-faculdade-medicina (index 49), noticia a abertura de inquérito pelo 
Ministério Público Federal em razão da suspeita de favorecimentos na 
concessão de bolsas de estudos pela apelante, relatando que, em função de 
sua condição de instituição filantrópica, a entidade é legalmente obrigada a 
conceder bolsas de ensino atendendo critérios socioeconômicos. Declara o 
réu, contudo, que dados apontam que a concessão de bolsas contempla 
alunos abastados e exclui estudantes de baixa renda, o que enseja a 
constatação de falhas no certame.
Ora, tais informações revelam-se eminentemente verídicas, consoante 
documentos acostados em index 195 e 197, onde se depreende a abertura 
de Inquérito Civil pelo MPF para apuração das referidas irregularidades, bem 
como a expedição de Recomendação pelo aludido Órgão Ministerial a fim de 
ajustar o regramento de concessão das bolsas.
Há na reportagem, ainda, um link (https://cdn-portalviu.nuneshost.com/wp-
content/uploads/2018/05/bolsas.pdf) que direciona o leitor a uma análise 
pormenorizada acerca do processo de concessão de bolsas pela reclamante, 
com dados acerca dos contemplados pela benesse e a suposta 
incompatibilidade da situação financeira dos beneficiários e seus 
responsáveis com os critérios estabelecidos pela Lei 12.101/2009.
Saliente-se que tais dados não foram refutados pela demandante, sendo 
certo que a própria autora declara em sua exordial o empreendimento de 
burlas ao processo seletivo de bolsas, não sendo desarrazoado, portanto, 
que a apuração dos atores envolvidos na fraude, bem do grau de 
participação dos mesmos na burla, sejam objeto de debate nos veículos de 
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imprensa, diante do relevante interesse público na questão.
O simples fato de que constam em tal documento símbolos/logos da 
instituição de ensino reclamante não leva à conclusão de que o mesmo seria 
emitido pela mesma, possuindo caráter “oficial”, como faz crer a recorrente, 
mas sim que o relatório diz respeito a certame sob sua responsabilidade. O 
texto conta, em verdade, com tom de denúncia, expondo informações 
analíticas acerca do tema tratado na matéria jornalística. Ao final, o relatório 
lança, inclusive, manifestação da recorrente acerca da denúncia de 
irregularidades no caso do aluno Miguel Ribeiro de Almeida.
Assim, percebe-se que a intenção do site foi a de informar o leitor acerca das 
inconsistências no processo de concessão de bolsas e a sua apuração pelo 
Ministério Público Federal, e não a de difamar a instituição de ensino, como 
faz crer o apelante, pois, como visto, este confirma a ocorrência tentativas de 
burlas no certame.
O que se depreende da leitura dos autos, é que não houve veiculação de 
notícia inverídica, mas sim a difusão de opiniões e fatos verdadeiros A crítica 
jornalística, mesmo severa e impiedosa, representa um direito inserido na 
amplitude da liberdade de expressão e informação, desautorizada apenas a 
ofensa pessoal, mediante emprego de expressões injuriosas, em abuso de 
direito, que sujeita o ofensor à reparação moral da vítima.
Contudo, não se vislumbra na hipótese dos autos o excesso suscitado pela 
apelante, pois a matéria, por si só, não traz conteúdo depreciativo à imagem 
da reclamante, restringindo-se seu conteúdo ao caráter informativo e 
opinativo, com exercício do direito de crítica do recorrido, sem qualquer 
abuso à liberdade de expressão. Registre-se que a realização de 
reportagens sobre assuntos de interesse público, como na espécie, se insere 
no animus narrandi próprio da imprensa livre.
Com efeito, a conduta do réu não se revela ilícita, nem mesmo apta a gerar 
algum abalo na honra objetiva da instituição de ensino, posto que as 
denúncias constantes na matéria jornalística não se revelam descabidas ou 
infundadas. Ademais, não se verifica que as palavras do réu tenham 
provocado abalo à reputação e à credibilidade da apelante, o que 
demandaria prova concreta. Não merece acolhimento, portanto, a pretensão 
indenizatória autoral, porque inexiste conduta ilícita com a qual se possa 
estabelecer nexo de causalidade com os alegados danos morais.
(...)
Tendo em vista a publicação da sentença recorrida após a entrada em vigor 
do CPC/2015, as consequências da sucumbência devem ser impostas com 
base na sistemática do novo codex.
Diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO 
RECURSO, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por 
cento) sobre o valor atualizado da causa, a serem pagos ao recorrido, tendo 
em vista o trabalho adicional realizado em grau recursal, com base na norma 
contida no art. 85, §11, do CPC.
 

Desse modo, para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, 
acerca da inexistência de abuso do direito de informar, seria imprescindível o 
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta instância 
extraordinária, conforme dispõe a Súmula 7/STJ.
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Diante do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso 
especial.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro os honorários em favor 
dos advogados da parte agravada em 2% sobre o valor atualizado da causa.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no 
prosseguimento do feito, caracterizada pela apresentação de recursos manifestamente 
inadmissíveis ou protelatórios contra esta decisão, ensejará a imposição, conforme o 
caso, das multas previstas nos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do CPC/2015.

Publique-se.
 

Brasília, 03 de fevereiro de 2022.

MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator
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AREsp 2018859/RJ (2021/0349120-9)

CERTIDÃO DE TRÂNSITO E TERMO DE BAIXA

 

DECISÃO de fls. 550: transitou em julgado no dia 17 de março de 2022.

Autos baixados à(o) TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

Brasília, 17 de março de 2022.

 

SECRETARIA DE PROCESSAMENTO DE FEITOS

COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE FEITOS DE DIREITO PRIVADO

SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS

(e-STJ Fl.559)

Código de Controle do Documento: 98179d51-9d8f-4067-92ff-c49b8653aaa9

FERNANDOANDRADE

05/04/2022 12:24:35
Local 3VP - Divisão de Comunicação Externa e Gestão





Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Terceira Vice-Presidência
Departamento de Admissibilidade Recursal (DEARE)
Divisão de Comunicação Externa e Gestão (DICOM)

0018651-09.2018.8.19.0014

R E M E S S A

                Nesta data, remeto estes autos à Vara de Origem

Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Av. Erasmo Braga, 115 - Sala 1103 – Lâmina II – Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP 20020-903

Tel.: + 55 21 3133-4383 / + 55 21 3133-3727 – E-mail: 3vpsecretaria@tjrj.jus.br

FERNANDOANDRADE

05/04/2022 12:25:54
Local 3VP - Divisão de Comunicação Externa e Gestão





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0018651-09.2018.8.19.0014 
Fase: Ato Ordinatório Praticado

Atualizado em 08/04/2022

Data 08/04/2022

Descrição Cumpra-se o v. Acórdão. Às partes para ciência de que

se nada mais for requerido, no prazo de 05 dias, os

autos serão remetidos à Central de Arquivamento, em

cumprimento ao Art. 206, § 1º, I, do Código de Normas.

.





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0018651-09.2018.8.19.0014 
Fase: Envio de Documento Eletrônico

Data 08/04/2022





Poder Judiciário
Campos dos Goytacazes
Cartório da 4ª Vara Cível

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Campos dos Goytacazes, 08 de abril de 2022.

No. do Processo: 0018651-09.2018.8.19.0014

Destinatário: ALEX RIBEIRO CABRAL

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Cumpra-se o v. Acórdão. Às partes para ciência de que se nada mais for 
requerido, no prazo de 05 dias, os autos serão remetidos à Central de 
Arquivamento, em cumprimento ao Art. 206, § 1º, I, do Código de Normas.

. 
 

Øþ

1197





Poder Judiciário
Campos dos Goytacazes
Cartório da 4ª Vara Cível

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Campos dos Goytacazes, 08 de abril de 2022.

No. do Processo: 0018651-09.2018.8.19.0014

Destinatário: JOAO PAULO SA GRANJA DE ABREU

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Cumpra-se o v. Acórdão. Às partes para ciência de que se nada mais for 
requerido, no prazo de 05 dias, os autos serão remetidos à Central de 
Arquivamento, em cumprimento ao Art. 206, § 1º, I, do Código de Normas.

. 
 

Øþ

1197





Poder Judiciário
Campos dos Goytacazes
Cartório da 4ª Vara Cível

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Campos dos Goytacazes, 08 de abril de 2022.

No. do Processo: 0018651-09.2018.8.19.0014

Destinatário: ANTONIO MAURICIO COSTA

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Cumpra-se o v. Acórdão. Às partes para ciência de que se nada mais for 
requerido, no prazo de 05 dias, os autos serão remetidos à Central de 
Arquivamento, em cumprimento ao Art. 206, § 1º, I, do Código de Normas.

. 
 

Øþ

1197
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